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الممارسات التجارية العابرة لألوطان في سوق 
حالة الجزائريين والمصريين في ": طريق الحرير"

 1(الصين)ييوومدينة 

2) ،(1سعيد بلقيدوم

(3)أليفييه بليز

 تقديـم

أهّم سوق  إىلار الصينية توافد مئات اآلالف من التّج Yiwu" ييوو"تشهد مدينة 
وبعيدا عن كونها . 2ص لبيع السلع ذات احلجم الصغريللجملة يف العامل واملخّص

 ،هذه املنطقةالعمراني العاملي، تعترب  ابفعل الصناعة وجماهلللمدينة الشاملة  امنوذج
رب كلم جنوب غ 180اليت تبعد حبوالي  Zhejiang دة يف ضواحي زجيياينغاجوتامل

 احملللني دعن لشّكا إىل وشعاع عاملي، وهذا التوصيف ال يدعإ اذ فضاءشونغاي،  عن
حتى عند رئيس  الو ،(Broadman, 2007 ; Simpfendorfer, 2009) االقتصاديني
الشعبية الذي يعتربها خطا قويا للسياسة اخلارجية الصينية الصني مجهورية 

 التجارة اخلارجية بدأت ."من جديد للظهورطرق احلرير "على عودة ؤّشر ي
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عبارة واسعة تشمل كما جات يف النص باللغة اإلجنليزية small comodities السلع ذات احلجم الصغري 2 
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متثل جمموعة من السلع exoticknick –knack  حتت تسمية هذه األدوات املنضوية... اإللكرتونية الصغرية
 .املتشابهة على مستوى العامل كّله
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، ييووفشيئا حنو مدينة شيئا  تتجه، 1000منذ منتصف سنوات ، الصني يف
 مساحة اجارية لبناء أكرب"خب احمللية الرامية فاحتة اجملال لطموحات الّن

استعارة " طريق احلرير"عبارة و" ق العامليالتأسيس للجنة التسّوكربى يف العامل و
الذي جيمع بني الشبكات د من العوملة هذا الشكل املتفّر فهمنستعملها من أجل 

 . دةاملتعّد التجارية العاملية
ة املتواجدة يف باحملطات التجارّييف هذه الورقة البحثية  ميدان الدراسةيرتبط 

، للتبّضعالعامل خمتلف أحناء اليت يقصدها املستوردون من وسيا الغربية آ
 ،مع كل من الشرق األوسطمتسائلني يف السياق عينه عن عالقات ذلك 

مشال و مدينة دبي اليت تعترب مكانا للتخزين وإلعادة التصدير،وباخلصوص 
الطرق "تسمح العودة إىل هذه  كما. أسواق املستهلكني باعتبارها من أهمإفريقيا 

شعاع إذات ة جماالت اجارّي تشّكلت بهابفهم الكيفية اليت " اجلديدة للحرير
فكرون  نيت العلمة وعنيمدي حالتاة مع البعد العاملي، فصل وذاتيف اجلزائر وطين 

 ةجديدلنماذج عكسان هذا الصعود املتنامي  يف الشرق اجلزائري يالواقعتني
فهم الكيفية اليت يتمركز حول  ّما انطالقا من مصر، فموضوع البحثأ. من املدن

صات بني خمتلف ختّصيف اجلمع  لحدود الوطنيةالعابرون لق بها املقاولون وّف
كرب أل همن أجل إيصال ،مصر إىل، من الصني إىل اخلليج، وصوال بالسلع التموين

مدينة ّن دور إعلينا القول و.(مليون نسمة 85أكثر من )سوق استهالكية يف املنطقة 
 هحت هذأصب إذ ،مشال إفريقيا ل بلدانا جمة يففعالّي اقد شهد هاوثقل ييوو

لقد عرف املقاولون عابرو و .ة للتّجار املقاولني العرباملدينة الوجهة األساسّي
خذون كيف يّت احلدود الوطنية، والفاعلون األساسيون هلذه الدينامكية احلضرية

وضع  من خاللطريقا من املنطقة املتوسطية بااجاه الشرق األقصى ألنفسهم 
 .وّفره كل جمال يتّم الرتّدد عليهلتموين معتمدة على ما يت فّعالة لشبكا

فهو من جهة يسعى إىل . هدفني اثننيهلذه الدراسة العمل امليداني  دحيّد
الذي يعترب مكان " الغريب"ها ا حّيوخصوص ييوورات اليت عرفتها دراسة التطّو

يف الوقت ويعترب  سالمية،اإلأو الدول / و  استقطاب للتجارة مع الدول العربية
ومن جهة . عابرة لألوطانحملية لتجارة ع تكّون جمال مرصدا مفضال لتتّبذاته 

بنيات التبادالت التجارّية اليت تّتم عرب نية، يسعى هذا العمل إىل حتليل ثا
حتقيق  بناء على اوأشكاهل هاومالحم هامساراتمسافات بعيدة املدى وحتليل 

هذا التحقيق امليداني  كونوبعيدا عن . ريني واملصني حول التّجار اجلزائرينيميدا
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وز أسئلة جديدة حول املقاولني، رببهذا العمل  مسحد مالحظات ميدانية، جمّر
 ،حول املهاجرينوحول الرتمجة، وحول أصحاب املطاعم يف هذه املدينة، و

وعلى . املدينة هواجدهم يف هذتفهم مع اجملتمع الصيين ودميومة وحول طرق تكّي
 اإلفريقية  –عكس الصورة الشمولية اليت تربزها شعارات العالقات الصينية 

ق احلرير تشهد إعادة تنظيم يأو العالقات الصينية مع العامل العربي، فإّن طر
طون هذه لداللة بشكل مستمر من طرف الفاعلني الذين ينّشلوإعادة صناعة 
 . ديةة بوصفها مكانا للعالقات املااجملاالت احمللّي

 ، حمّطة عاملية للسلع ذات احلجم الصغريييوو

املواقع االفرتاضية يف شبكة اإلنرتنت باملعجزة تتباهى العديد من الصحف و
 "وانزهو موديل"تأسست على شاكلة  فهذه األخرية. ييووها مدينة تقحقاليت 

Wenzhou model  ر االقتصادي يف أمنوذجا رمسيا للتطّوبعد اليت أصبحت فيما
هذه املدينة مسار ربز ، كما ت(A. Hulme, 2015)2990الصني خالل سنوات 

تبعا  تتشكل اليتواالنتقال من االشرتاكية إىل الرأمسالية ذات البعد العاملي 
احلكيمة املنتهجة من طرف الفاعلني العموميني "لسلسلة من االختيارات 

 .الدولياملستوى الوطين وضمن ظروف شديدة تنافس على "واخلواص
تستقبل على تراب إقليمها ما يقارب فهي باملاليني،  ييووسكان حاليا  يعّد

تقع هذه . (,Guihuex 2013)املليون ونصف املليون مهاجر من كل نواحي الصني 
جنوب بالقطاراملنطقة، يف اإلقليم الساحلي لزجييان، على بعد ساعتني من الزمن

هذه املدينة كيف اجين مثار استثمارها يف األسواق  عرفت، وقدمدينة شانغاي
ة منذ وبفضل الدعم الدائم للسلطات احمللّي ،املتعددة بفضل الظروف املالئمة لذلك

 . 2930نظام التعاوني يف نهاية سنوات التبين سياسة إنهاء 
ح مع سياسة التفّت 2981سنة  ييوويتزامن استحداث سوق البيع باجلملة يف 

 (Deng Xiaoping)سياوبينغين دينغاالقتصادي اليت دعا إليها الرئيس الصي

منتوجات لالتجارة تعطي ل بواسطةة ، بدأت التنمّي2981منذ سنة و. 2939 سنَة
ليم زجييانغ يف املرحلة للتواجد والربوز عند اّجار يف إقالصناعية احمللية اجملال 

3املرحلة الثانيةار الصني يف ثم عند بقية اّج ،األوىل
، 2981ابتداء من سنة و .

                                                                                                                                   
3 Ding, K, (2006), « Distribution System of China’s Industrial Clusters: Case Study of 

Yiwu China Commodity City », Tokyo, IDE-JETRO Discussion. 
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يع من زلتولدفع من أجل حتديث سوق  أسهمت احلكومة املركزية يف إحداث
 .ار اجلملةخالل السماح للمنتجني بالتعامل املباشر مع اّج

، 2989من سنة  بداية (Jiang Zemin) م الرئيس الصيين جييانغ زمينيرّس
، طريقا لإلصالحات االقتصادية املاضيالتسعينيات من القرن وخالل سنوات 

الكربى اليت تبنتها الصني والقائمة على إعادة تنظيم طرق توزيع املنتوجات 
غايتها  ،مركزيةجراءات بتبين تدرجيي لسياسة التبعت هذه اإلُا. واخلدمات

ل يف ة من أجل التدّخة واحمللّيإعطاء استقاللية تدرجيية للحكومات اجلهوّي
ة اليت من بني املدن التجارّي ييوو ّنإميكن القول  .األسواقتنمية وتنظيم 

للتوزيع التجاري املوجهة حنو ظهرت نتيجة إلصالح املنظومة الصينية 
ت هذه مسحوقد . ط إىل اقتصاد السوقتسهيل االنتقال من االقتصاد املخّط

اجلملة  ارتّجل تمسحو ،صول على زبائن جددللمنتجني باحلصالحات اإل
متداول خارج هذا  ا هومّم %70أقل بـ على منتجاتها باالستفادة من تسعريات 

4جراءاإل
بنشاطات أسواق  متعلقاألسواق،  -اح هذه املدنجن إّنميكن القول  .

مقاطعة  يف للنمو العمراني اكحمّر جعلت منها دينامكية أحدثت اليت اجلملة
 5000تمع ضمنها جيمنها  3اجمعا اجاريا،  18حتصي اليوم اليت  زجييانغ

.5على األقل اجاري حمل
يف بيع  ةصاملتخّصسوق اجلملة األهم  ييووحت بصأ، 2992من سنة  بدايةو

السوق  هيعكس جناح هذ. يف مجهورية الصني الشعبيةغرية األدوات الص
اليت أخذت على و ة والصناعية اليت تبنتها اإلدارة احملليةاالختيارات التجارّي

أنشئت لذلك يف سنة قد ، ووتنظيمها حركة النشاطات التجاريةعاتقها ترقية 
إقامة سوق اجلملة يف بغية  (CSCG) زجييانغ لألدوات الصغرية ةعوجمم 2981

لقطاع اخلاص ومرتبطة ارتباطا وثيقا إىل ا، وهذه اجملموعة تنتمي 6هذه املدينة
 .ااجاهات ةرئيسة يف ثالث اأدوار تلعباليت باجملالس احمللية 

ضمن الوجهة األوىل، للمجموعة دور بارز يف إعادة هيكلة النسيج الصناعي يف ف
من خالل دمج  ن خصوصا من املؤسسات املتوسطة والصغريةكّوزجييانغ وامل

                                                                                                                                   
4 Sun, Z., Perry, M. (2008), « The role of trading cities in the development of Chinese 

business clusters », International Business Research 1(2), p. 69-81. 
5 Ding, K. (2007), « Domestic Market-based Industrial Cluster Development in Modern 

China », Tokyo, IDE-JETRO Discussion. 
6 Chow, DCK. (2003), « Organized crime, local protectionism, and the trade in counterfeit 

goods in China », China Economic Review 14(4), p. 473-484. 
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ميثل هذا التصّور يف . ني ملواجهة املنافسة املتنامية وضمان النموتاملنتجني املشت
ملتخصّصة يف النمط السابق السائد ضمن الوحدات الصناعية احد ذاته قطيعة مع 

قرية " السابق  إؤسس وفق املبدامل اتعن فرتة التعاوني موروث إنتاج منتوج واحد
 ن التجارية إمكانية لعب دور داعمعطي للمدهذه القطيعة ت". واحدة، منتوج واحد

واجهة  ييووه جيعل من هذا التوّج، و7ق السلعللتحديث من خالل تسهيل تدّف
كان املتعاملون  نخصوصا إ (1008يف سنة  2300.000)من املنتوجات  لعدد متناٍم
 صة يف إنتاج منتوج واحد من بنيمقاطعة صناعية متخّص 11ينتمون إىل  اقتصاديني

متواجدة يف زجييان يستعملون حاليا هذه املنطقة من أجل الولوج إىل السوق  71
8واألسواق العامليةالوطنية يف الصني 

 . 

قته هذه املدينة والذي أحدث مرتبط بالنجاح الذي حّقفه الثاني التوّجأّما 
 على شاكلة" السلعقوائم ل" باجلملة بيع الصة يف عا لألسواق املتخّصعا وتنّوتوّس

 ...األلبسة واألدوات الدينيةواأللعاب، واملنتوجات الورقية، واألجهزة املنزلية، 
بتعّدد املنتوج  ها لفائدة اجار اجلملةمنتجوهلا اليت يرّوج  تتمّيز املنتوجات

عطي هذه لع، كما يالّس ختيارهذا الوضع مينح إمكانيات واسعة الو ،وتنّوعه
يف هذه األسواق بناء من طرف طالبيها ها بسهولة داملنتوجات إمكانيات لتحدي

عرض املنتوجات صناعة ازدهرت  إّن. حسب نوعها ومكان متركزها هاعلى ترتيب
لقد عرف تعداد احملالت و. 9يف هذه املدينة ويف مناطق أخرى من الصني

 دد، فإذا كان عاملمّثلة ملختلف املصانع ارتفاعا مذهاليف أسواق املدينة والدكاكني 
 20قد ارتفع يف ظرف التعداد نفسه  فإّن ،305قد بلغ 2981سنة يف احملالت 

، وتابع منوه سنة حملٍّ 58000إىل  1001سنة  ووصل، حمل21000ٍّسنوات إىل 
، أّما اليوم فإّن عدد احملالت احملصاة هوحملٍّ 11000رقما قدرهمسجال  1008

والذي  ،"فوتيان ماركت"وسوماملركز التجاري العاملي املاستطاع.حمل110000ٍّ
ال تتجاوز يف مساحة كل واحد  ملختلف املصانع ٍممثٍلحمّل 50000حيتوى على 

مسحت للمنتوجات املصنوعة  ملدينة بواجهة، أن ميّد ا10ةر مربعاتمأ20العموم 

                                                                                                                                   
7 Sun, Z., Perry, M. (2008), op.cit. 
8 Ding, K. (2007), op.cit. 
9 Mu, G. (2010), « The Yiwu model of China’s exhibition economy », in Provincial 

China 2-1, p. 91-115. 
10 Ding, K. (2007), op.cit., mentionne, parmi les plus notables, les fournitures de bureau 

(Wuyi), le cristal (Pujiang), les articles de quincaillerie (Yongkang), le textile et les 

vêtements (Dongyang), les lunettes (Wenzhou) ou les vêtements de pluie… . 
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 ،ييوواليت تنتمي إليها مدينة  ،يف خمتلف املقاطعات الصناعية يف زجييان
 بالتواجد يف األسواق بعد سنة فقط من انضمام الصني إىل املنظمة العاملية للتجارة

ّن ما ال يقل عن ثالثة أرباع املعامالت التجارية اجري إعلينا القول . 1002سنة 
سنة يفأّما.ييوومن بينما الباقي متمركز يف مناطق أخرى  ،دينةعلى مستوى امل

، واليت متثل أهم مصادر املنتوجات، ييووكانت ستة من أهم أسواق فقد ، 1022
يضاف إىل ذلك عشرات من الشوارع ة للعوملة االقتصادية، ن الشبكات التجارّيمتّو

 (. اجارّي حملٍّ 230000)املتخّصصة يف بيع منتوج واحد بعينه 
الذي يعترب  ،ييوومتعلق بتدويل السوق املتخّصصة يف أّما التوّجه الثالث، ف

نتيجة السرتاتيجية مبنية على البحث الدائم لتصريف املنتوجات والسلع، 
الفاعلني التجاريني بضرورة إجياد زبائن جدد السوق ألزم  –ل املدينة فتشّك

وأسواق أخرى تابعة هلا بغية بيع املنتوجات املعروضة يف اآلالف من احملالت 
 إضعف هامش الربح حسب املبدض كمية املبيعات تعّو من هذا املنطلقالتجارية، و

   إذا كان رحبي : " القائلو ( ,1003Yue Lin)االقتصادي الذي ينادي به يو لني 
قطع يف اليوم بعائد مالي  20كل قطعة، فال ميكنين بيع سوى  نع سنتيمات 20

يمكنين ف يف القطعة واحد أورو، ولكن إذا كنت ال أربح سوى سنتيم 20يقدر بـ 
تفرض مثل هذه االسرتاتيجية ضرورة  ".أورو 200احلصول على وبيع ألف قطعة 

التوسيع الدائم لألسواق بغية تصريف السلع وبيعها على املستويني اجلهوي 
يف حتديد قيمة والوطين ما دامت املنافسة من خالل األسعار املنخفضة تلعب دورا 

وحتى على مستوى األسواق  ةصيف السوق املتخّص املنتوجات الصناعية املعروضة
تنظيم  مهمتهالضبط األسعار  سلطةغياب ب اإلشارة إىل أّن واج.اجملاورة له

، منافسة شديدةيدفع املؤسسات إىل االحتكام إىل ، تاج وتنظيم عمليات بيعهاإلن
يدفع إىل وسم  ، وهذا الوضع"بداعالنوعية واإل"على حساب " املنتوجسعر "أداتها
مبا أّن و. 11ري الشرعي للمنتوجات يف الصنيالتقليد غعاصمة ها بووصم ييوومدينة 

قبلة  املنطقةاألكثر تنافسية، تصبح هذه تعترب األسعار املعروضة يف هذه املدينة 
وخصوصا  ،على مكانة متميّزة ضمن التجارة الدولية رعندما تتوّف ةصاخ ،للعامل

عندما حياول التّجار مضاعفة ثروتهم انطالقا من خمتلف النشاطات املتواجدة يف 
 . هذه املدينة

                                                                                                                                   
11 Report to Congress of the U.S.-China economic and security review commission, 

(2006). 
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مدّبرة  ن اسرتاتيجيةــللجملة ع ةعامليبوصفها سوقا  ييووينّم بروز مدينة 
لدى املتعاملني االقتصاديني  "عليا للقرار"مستويات  منتلقى تأييدا  ،حمليا

فتح اجملال إىل اكتساب أسواق إىل هذه النظرة وتسعى  .العموميني واخلواص
بفضل  ،العامل كمرحلة ثانيةو جديدة يف مقاطعة زجييان كمرحلة أوىل، ثم الصني

يعترب منّو التجارة الدولية وتوّسعها عرب . السلع االستهالكية الشائعةختّصصها يف 
ويل املرحلي أهم مرحلة ضمن سياق التد ،خصوصا مع كوريا اجلنوبية ،احلدود

ما دخصوصا عن،1000منحاه خالل سنوات يتأكد والذي  ييوولللنشاط التجاري 
من  ةنمكّو ةسوق كبري إىلهة من صادرات أسواق هذه املدينة موّج %55نعلم أّن 

ظهر، ت فقط الدول اجملاورة للصني بل ست، فااجاهات التصدير ليس12بلدا 125
الشرقية  األسواق الناشئة يف أوربا، وجهات أخرى ختّص 1001بداية من 

 .واخلليج العربي

(2011-2002) ييووأهم املستوردين للسلع من : 01اجلدول رقم 

Rang 2002 2006 2009 2011 

1 
اإلمارات العربية 

املتحدة
األوربي اإلحتاد األوربياإلحتاد  األوربياإلحتاد 

روسيا 2
اإلمارات العربية 

املتحدة
 اإلمارات

العربية املتحدة
جمموعة أسيان

األوربي إلحتادا 3 روسيا أملانيا إيران
كوريا اجلنوبية 4 أوكرانيا إسبانيا اهلند
أوكرانيا 5 كوريا اجلنوبية روسيا مصر

يابان 6 أملانيا اململكة املتحدة
اإلمارات العربية 

املتحدة
العربية السعودية 7 إسبانيا إيطاليا السعودية العربية
بريطانيا 8 ربازيلال ربازيلال
بنما 9 إيران العراق

ربازيلال 10 اهلند اجلزائر
  :صدرامل

Yiwu customs (http://en.onccc.com, 2002; http://old.echinacities.com, 2006;  
http://www.yiwumarketguide.com/, 2009; http://www.yiwu-sourcing-agent.com, 2011) 

                                                                                                                                   
12 http://yiwu.gov.cn/ywwwb/english/e_gyyw/e_ywgk/200812/t20081226_164346.html 

(site de la municipalité de Yiwu, consulté le 18 novembre 2015). 

http://en.onccc.com/
http://old.echinacities.com/
http://www.yiwumarketguide.com/
http://www.yiwu-sourcing-agent.com/
http://yiwu.gov.cn/ywwwb/english/e_gyyw/e_ywgk/200812/t20081226_164346.html
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عامل جارّية العابرة للحدود الدولية باجتاه الرق التالّط نطلق، مييوو
 سالمياإل

تعلقة وامل ى مستويات متعّددةخذة علاملّت ،اقرتان القرارات السياسيةأسهم 
جعل هذه مّما صدى كبريا،  ييوويف إعطاء  ،الت االقتصادية واجلغرافيةالتحّوب

تضمن هلا  ة العابرة للحدود الدوليةبكات التجارّياملدينة تتموقع يف قلب الّش
 .سالميخمتلف مناطق العامل اإلتواصال مع 

 ييوو إشعاع واجهة اقتصادية صينية: 1 صورة

 1025 بلقيدوم، جويلية بليز،:املصدر

 سالمي التجارية بني الصني و العامل اإل تعّدد املبادالت

 الصنيمرحلة مهمة يف جعل  1002سبمترب 22اليت تلت أحداث  فرتةل التشّك
سالمي، ومصدرا إلالوافدين من العامل املقاولني والتجّار إىل ا وجهة مألوفة بالنسبة

السابقة حمصورة يف أسواق أمريكا الشمالية  بعدما كانت وجهتهم ،للتموين
 .أسواق اخلليج العربيواألسواق املتوسطية و

سالمي ارتفاعا إلعربي والقد شهد تصدير السلع من الصني حنو العامل ال
يف هذا السياق لعب الظرف هاية سنوات الثمانينيات، وهاما منذ نحمسوسا و
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خصوصا بعد العقوبات اليت فرضها االحتاد  ،دورا حامسا يف ذلك اجليوسياسي
 Tiananأحداث تيان أمنن جّراءاألوربي والواليات املتحدة األمريكية على الصني 

Men . املواقف املعلنة من هذه األحداث على الصني، خالل الفرتة  فرضت هذه
2991و 2989املمتدة بني 

توجات من بيعل جديدة أسواق عن، ضرورة البحث 13
شغال ق توقيع عقود يف جمال البناء واألعن طريمصانعها بأسعار تنافسية، و

 2990السعودية بداية من  ، قطعت العربيةةالسوق الواعد أمام هذه .العمومية
ة مع طايوان ووّقعت على العديد من عقود التعاون عالقاتها الدبلوماسية والتجارّي

فة التجارة ربغاملقيمون يف القاهرة ومن جهتم استعان املستوردون  ،14مع الصني
دلتا أنهار "نطقة الصناعية املتواجدة يف املصر من أجل زيارة مالصينية يف 

، وهنا ال ميكن االستهانة بالدور الذي قام به املسلمون الصينيون أثناء 15"اللؤلؤ
 .16سالميةإلوالّدول ا الشعبية بني مجهورية الصنيميالد هذه العالقة اجلديدة 

من املستهلكني املتواجدين يف الشرق  ةبااجاه سوق واسع ييووالتصدير من  أدى
إىل تسجيل ارتفاع يف الصادرات الصينية حنو العامل العربي األوسط ومشال إفريقيا 

انفتح جمال عظيم االتساع أمام صادرات ييوو على خالل سنوات األلفني، وقد 
. األوسط ومشال إفريقيا اليت كانت تبحث عن منتوجات أقل سعراأسواق الشرق 

الصادرات الصينية حنو العامل العربي بارتفاع الطلب على السلع  ارتفعت قدو
فعلى سبيل  (.02ول رقمداجل)االستهالكية النااجة عن ارتفاع أسعار البرتول 

 52.1ما قيمته  1005العربية سنة -ة الصينيةحجم املبادالت التجارّي املثال، بلغ
، 2995أضعاف ما سجل سنة  ةيعادل عشروهذا الرقم  ،مليار دوالر أمريكي

1008 مليار دوالر أمريكي يف سنة 277 قيمته لريتفع إىل ما
 ، ويصل إىل17

بداية ثورات الربيع لتاريخ  املوافقة 1022 مليار دوالر أمريكي يف سنة 100مستوى

                                                                                                                                   
 .سنة توافق االعرتاف الرمسي جلمهورية الصني الشعبية باإلسرائيل 13

14 Gladney, CD. (1994), « Sino-Middle Eastern perspectives since the Gulf War: Views 

from below », in The International Journal of Middle East Studies 29(4), p.677-691. 
 .1003 تصريح ّتم تسجيله أثناء حتقيق ميداني أجري يف القاهرة يف جويلية 15

16 Gladney, (1994), op.cit. 
17 Donghong, C. (2011), Study and Revelation on China-Arab States Economic and Trade 

Relationship. A Discussion on China-Arab States Economic and Trade Forum. News. CN. 

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/07/c_131112714.htm (Retrieved 

November 27, 2015). 

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/07/c_131112714.htm
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 اإلمارات العربية املّتحدة أهّمكل من العربية السعودية و شّكلت وقد .18العربي
توّسعا هذه عرفت القائمة  كما، 1001 يف سنة ييووني مع مدينة يارالشركاء التّج

العراق و، مصروبعد انضمام كل من إيران،  1022دول يف سنة  لغ سّتلتب
 التبادل التجاري حمّطات تأثريمن  هذا التوّسع تدرجييا ؛ فقّللواجلزائر
مسارات التبادل مع مصادر التموين،  على ،ةيف كل من دبي وجّد املتواجدة
 .الكـة بني مصدر التموين ووجهة االستهاجملال أمام التبادالت املباشرفاحتة 

 ة املتوسطية التجارّي حنو احملطاتطريق ال

مصادرهم العالقة مع ن يف جنوب املتوسط املتواجدوار العرب نّشط التّج
املعطيات و .ضفيت هذا البحر صورة بنياحملة وفق شبكة املبادالت التجارّي

األسواق هذه املغاربة مع  تتبادال اليوم تسمح بتقديم كرونولوجيا رةاملتوّف
ار لتّج ل توافد هاّمّجُس ،ات من القرن املاضيففي سنوات الثمانين. التجارية

مدن )ورة هلا وللدول اجملا( مرسيليا)لفرنسا جنوب املتوسط على املوانئ القدمية 
ة يف تكوين صورة حّيهذا التوافد أسهم  وقد .لتسّوقمن أجل ا (ينوةبرشلونة وج

أّما مع بداية سنوات التسعينيات من  ،20(تاجر الشنطة) 19عن الطرابانديست
سطنبول اوأصبحت مدينة  نوعا،ت ةالقرن نفسه، فقد عرفت الوجهات التجارّي

قا مكثفا للمغاربة التّجار الذين كانوا يصادفون يف مسارهم التجاري تشهد تدّف
قد اجلديدة وحيدة، فهة هذه الوجمل تكن و .مواطين املعسكر السوفياتي السابق

هي األخرى ة بااجاه الشرق األوسط واخلليج العربي الطرق التجارّيشهدت 
 التّجار –خصوصا احلجاج  سيويني واألفارقةباآل قاٍءلمثلت فضاَء  ، إذانتعاشا

22االوجهة عمومبانكوك هي سيا فقد كانت ، أّما يف اجلنوب الشرقي آل21منهم
.  

                                                                                                                                   
18 Voir : http://www.yourmiddleeast.com/business/arab-uprisings-bring-opportunities-to-

china_17077 
اليت تعين املهّرب، و يشري إىل ممّرر السلع عرب  contrebandierلفظ جزائري مشتق من الكلمة الفرنسية  19

 .احلدود دون تصريح من مصاحل اجلمارك
20 Peraldi, M. (2007), « Aventuriers du nouveau capitalisme marchand. Essai 

d’anthropologie de l’éthique mercantile », in Adelkhah, F., Bayart, J.-F., (eds.) Voyages 

du Développement. Emigration, Commerce, Exil, Paris, Karthala ; Tarrius, A. (2000),  

Les Nouveaux Cosmopolitismes. Mobilités, Identités, Territoires, La Tour d’Aigues, 

Aube. 
21 Bennafla, K. (2002), Le Commerce Frontalier en Afrique Contemporaine, Paris, 

Karthala. 
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ة بعد األزمة تعلن هذه املعطيات عن تغّير يف مركز ثقل املبادالت التجارّي
انضمام وبعد عودة هونكونغ إىل السيادة الصينية خصوصا  ،(2993)اآلسيويةاملالية 
دخل العديد من التّجار إىل الصني لقد . 1002إىل منظمة التجارة العاملية يف  الصني

بطريقة تدرجيية بعد القيام بالزيارة األوىل للتسّوق يف هونكونغ، قبل االتصال 
 ييووو Guangzhou باألسواق املتواجدة يف الصني يف مدن قانقزهواملباشر 

(Belguidoum, Pliez) فرص ال بفضل ،لدى التّجار مسعتها انتشارا اليت عرفت
 .جد تنافسيةبأسعار وقوائم السلع لشراء اليت متنحها 

  لكن ضروريةومتجاَوزة  طة جتارّيةحم: دبي
بالنسبة  صفة امللتقى التجاري ييووأسهمت دبي بشكل معترب يف إعطاء مدينة 

قاولون يف هذه طّور امل ملسلمي العامل العربي والقارة اإلفريقية والشرق األوسط، وقد
املستوى اجلهوي بااجاه دول  وإعادة التصدير على املدينة وظيفيت االسترياد

وعلى مستوى الدولي بااجاه بقية العامل العربي  ؛قاإيران والعرواخلليج العربي، 
ات البلدان اجملاورة هلذه املدينة اجحل االستجابة"الغاية من  وكانت. وإفريقيا

شعاع ترافق هذا اإل .23"لالتصال مع العامل اخلارجيفذ هلا من خالل فتح من
مع من جهة، و مع توّسع العالقات باملقاطعات الصناعية يف الصنيالتجاري لدبي 

 ، مشكلة نافذةييوومدن صينية خمتلفة ويف ة يف ة اإلمارتّين الشركات التجارّيتوّط
يف جنوب شرق هامة للرتويج ألسواق اجلملة السائرة يف طريق التدويل ة اجارّي

 يد العاملة وللبضائع، مكانا لربوزلل اتعترب دول اخلليج، بوصفها مستورًدو .سياآ
جزائري  يعّبر. للقاءات هامة يف مسارهم املهينفضاء فرص للمقاولني املهاجرين وال

للسلع عن طريق الشنطة من  امستوردبعدما كان  ييوو نةميلك اليوم مطعما يف مدي
أرى مع كنت يف دبي، : "دبي قائال هظة اكتشاف، عن دهشته حلاسطنبول
مصدر بعد يف  سناأّننا ل كنا نعلمولكن  اإليرانينيو نشاط اإلماراتيني أصدقائي

 ،املالحظة نفسها يقدما أحد املستجوبني من لبنان يدعى خالد". الصني :السلع
 ه من طرفيت إىل غاية إقناعوكان ميتهن الطبخ يف الكو ،ميلك هو اآلخر مطعما

 يشرحمن جهته، و. ة الصني ألّن الربح فيها سريعزياربضرورة  تّجاراله ئأصدقا
                                                                                                                                   
22 Marchal, R. (2007), « Hôtel Bangkok-Sahara », in Adelkhah, F., Bayart, J.-F., (eds.) 

Les Voyages du Développement, Paris, Karthala. 
23 Lavergne, M. (2002), « Dubaï ou la métropolisation incomplète d’un pôle en relais de 

l’économie-monde », in Cahiers de la Méditerranée 64, p. 257-296. 

http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/cherlist/adelkhah.php
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/cherlist/bayart.php
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/karthala/karthala.php
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مسريته التدرجيية بالتفصيل بااجاه الوجهة د، جزائري من والية سطيف، َعاس
عد مع بداية فتح التجارة اخلارجية يف اجلزائر يف سنة اتناسب نشاط س .الصينية

با حتّول حنو أوروري باسترياد السلع من فرنسا، ثم بدأ مساره التجاوقد ، 2991
" سوق دبي"ترياد حنو دبي وقطر بغية تزويد وجهة االسفيما بعد ر ّيّغالشرقية، لي

منطقة فيما بعد ستصبح  ،وهذه األخرية(والية سطيف)يف مدينة العلمة  ةاملتواجد
بوصفها وجهة  ،للصني يعود اكتشاف املبحوثو .وطين صيت ة ذات اجارّي

الصني، مصدر كل : "عد قائالايّصرح س. إىل نصيحة أحد أصدقائه ،اجارية
علينا أن نغادر دول اخلليج بااجاه الشرق لنقرتب أكثر من مصدر . السلع
اليت سيواظب على  ييوودينة ه ويكتشف مأصدقاء عداس رافق، وهنا ي"السلع

ق اجلملة ازيارتها مّرة كل شهرين لالطالع على املنتوجات املعروضة يف أسو
عن طريق  ونقلها حنو اجلزائر سلع الختياراتهالمة من مالء لتحّققاووشرائها 

 .ف بالشحنعميل صيين مكّل
 ييوونواة صلبة للتبادل التجاري بني  تكّونسنوات األلفني بداية  شّكلت ولقد

هذا الوضع دفع سالمي والصني، واليت ستصبح وسيط الربط بني العامل اإل ودبي
بالعديد من صغار املستوردين حملاولة اجاوز هذه املدينة عن طريق االتصال 

إذا كان املرور عرب دبي اليوم ليس ضروريا، و. ةة الصينّياملباشر باملدينة التجارّي
ات مقّر اخصوصو ،ات شركات الشحنمع تواجد مقّر ةصاا خورها ال يزال مهّمفد

 .شركات املعامالت البنكية يف هذه املدينة

 رؤية غامضة من احلي العربي: ييووالشارع الغريب يف 
عروضا جّذابة للتّجار الذين يقصدون أسواق هذه املدينة ييووتقرتح مدينة 

، وتتوقف بالتزامن مع 24(يوما 711)أيام السنة أسواقها طوال أبواب اليت تفتح و
زيارات التّجار إىل هذه  وتريةالرزنامة الصينية للمعارض الدولية اليت تتحكم يف 

على : "يف هذا القولييووالتجارية لكانة امل25مستورد جزائري يلخص .دينةامل
سعار الشهري، األ غز، وباخلصوص معرض غاناملنتشرة يف الصني عكس املعارض
عّددة ومتجّمعة يف سوق متالسلع متنّوعة وخفضة جدا، ومن ييوواملقرتحة يف 

                                                                                                                                   

 عن طريق املوقع اإللكرتوني على شبكة األنرتنتيتحّصل التجار على املعلومات حول رزنامة املعارض 24 

http://www.aboutchinafair.com ou http://www.alibaba.com/ 

 . 1009 يف أوت وويمقابلة أجريت بي25 

http://www.aboutchinafair.com/
http://www.alibaba.com/
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اد ريسنوات من االست 20بعد  ،اشرتى اجلزائريون: "يستطرد قائال، و"واحدة
ة وقد مّت التحّول تدرجييا من صفقات اجارّي .العديد من املنتوجات،املكّثف

أمام أوىل مالمح و". صةمتخّص ةاجارّي عة إىل صفقاتمبنتوجات متنّو كربى تهتّم
لون الواسع جيد املمّوسواق الوطنية باملنتوجات ذات االستهالك تشّبع األ

 .نفسهم جمربين على تطوير ظروف عرض السلع وتصريفها يف األسواقاملستوردون أ

 "احلي الغريب"، ييوو: 2صورة 

.1025 جويلية ،بلقيدوم  ،بليز:املصدر

يف هذه املدينة األهمية اليت حتتلها العرب يرتجم تزايد أعداد املقيمني 
س يف الوقت نفسه قدم تلك تعكو ،والبلدان العربية ييوو مدينة العالقات بني

 تشري. يف هذه املدينة عددلعلى الرغم من وجود صعوبات للتحديد الدقيق ل الروابط
تتحدث عن ووالبلدان العربية  ييووكثافة العالقات التجارية بني  إىل حصائياتاإل
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سنة خالل يف هذه املدينة  أجنيب مقيم 22000من أصل  26من العرب %30وجود 
 .للمدينة نفسها كل سنة 27عربي متسوق 100000، كما تتحدث عن زيارة 1020

العامل  بل يتعداه إىل مسلمي ،ال يقتصر التواجد يف هذه املدينة على العرب فقطو
ينعكس  ،ذا احلضور العددي تأثري مباشر ومرئي يف املدينةهلمن غري العرب، و

بروز  إىل يؤدين، وهؤالء املقيمو هاقرتحيت يالالضيافة اخلاصة بظروف ال على
 .هاتوفري ييوومدينة  سلطاتصات خدماتية جمالية حتاول ختّص

ات من القرن بداية من سنوات التسعين ييوواجلى متّيز بعض شوارع مدينة 
سالمي من خالل ي واإليف التجارة مع العاملني العرب هاصختّصكما توّضح املاضي، 

املتواجدة يف نطاق ه الشوارع دوات الدينية والنسيجية، ومثل هذعروض بيع األ
28ق بالقرب من معرضجغرايف ضّي

د جغرافيا ما بني احملّد) Binwang يف بيونونغ 
إذا و ."املطاعم العربية قلب حي"ماثلة يف ( Chouzhou شوزهوو 8 ،1شوارع رقم 

كان هذا احلي حيمل العديد من األمساء فإّن التسمية اإلدارية الرمسية له هي 
استعمال اللفظ يف  غالبادون  ال يرتّدني، ولكن الصينّيSan Mao Chu"سان موشو"

إىل  لإلشارة" مطعم عربي"واليت تعين  Alado fan dian "ديان أالدو فان"الصيين 
مثل بقية العرب يف إشارة إىل أول مطعم " املائدة"أو يف استعمال لفظ ، ذاته حليا

 . يف هذا احليأقيَم مصري 
معّدة لذلك، تسمية هذا احلي باستعمال لوحات  ييووت مؤخرا بلدية دلقد أعا

يف العبارة كتبت " )الشارع الغريب"تسمية  مكتوبة باإلجنليزية، اختارت لذلك
 50جيمع يف جنباته " وهذا املكان ،(Exotic Streetباإلجنليزية النص األصلي 
 .29"مطعما خمتصا يف الشواء 10مطعما غري حملي، و 10مطعما صينيا، و

الرتفيه الليلي لنشاطات تسمية اجلديدة هلذا احلي املوجه ال منغاية التكمن 
أو من  الزوارسواء كانوا من التّجار  ،واملتنّوعالعاملي  هطابعيف الكشف لرواده عن 
 ىلإ، كما تسعى هذه التسمية أيضا ييووغرباء عن مدينة من الصينيني املقيمني أو 

. حمو كل عالمة هوياتية معلنة ميكن أن تلصق بهذا املكان

                                                                                                                                   
 .وواملعطيات املقرتحة تستند إىل األرقام املقدمة من دائرة التجارة اخلارجية والتعاون االقتصادي لبلدية يي 26

27 Gulf News General. En ligne : http://gulfnews.com/200-000-arab-shoppers-visit-yiwu-

every-year-1.815650 [consulté le 18 novembre 2015]. 
 .أغلق هذا املعرض من أجل حتديثه 28

29 Voir : http://english.yw.gov.cn/english_1/e_whly/e_lyzy/e_ygfqy/ (site de la 

municipalité de Yiwu, consulté le 18/11/2015). 

http://gulfnews.com/200-000-arab-shoppers-visit-yiwu-every-year-1.815650
http://gulfnews.com/200-000-arab-shoppers-visit-yiwu-every-year-1.815650
http://english.yw.gov.cn/english_1/e_whly/e_lyzy/e_ygfqy/
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طرق  5من عدد كبري من احلارات املخرتقة بواسطة " احلي الغريب"يتكّون 
يستدل على نشاطها على جنباتها احملالت التجارية، و صطّفت ،متوازية

يف بعض األحيان واإلجنليزية، وباللغات الصينية، بواسطة الفتات مكتوبة 
تواجدة يف املساحة ال لمتّثو .الفارسية-العربية باستعمال احلروف بالرتكية، أو 

 .مفرتق الطرق مركز ثقل هذا احلي ملا حتتويه من مطاعم وفنادق عربية أو تركية
تتقاطع فيما بينها خمتلفة من أحجام طرق  بواسطةها تتواصل احلارات فيما بينو

القماش، والبس، لتكّون ساحات فرعية، كما تتسلسل على حوافها حمالت امل
حمالت و، (طريق كامل خمصص ملثل هذا النوع من التجارة)األدوات الدينية و

 .الفنادق وحمالت احلالقةووكاالت العبور، 
معلما مركزيا يف الوسط العمراني، يقصده التّجار " احلي الغريب"ميثل 

ركز امل غلقخصوصا بعد ، بعد نهاية يوم العمل سالميةالوافدون من البلدان اإل
، والنتعاش نشاط املطاعم ةاجملال للسوق الليلي التجاري الدولي أبوابه فاسحا

لغاية ساعات متأخرة من الليل، يساعدها يف ذلك الفارق  تبقى مفتوحةاليت 
يتيح التجّول بني أروقة عرض و .مناطق العامللزمين املوجود بني الصني وبقية ا

املنتوجات اجملال لتفاوض التّجار القادمني من خمتلف أحناء العامل مع خمتلف 
ا طرفا العملية يتقاسم فيه ،أثناء فرتات مؤانسةالعارضني، ويتم ذلك يف العموم 

، "الشيشة"تدخني حول املشرتيات وأسعارها التفاوض طاولة على  ةالتجارّي
يتعّرف الزائر على اجلمهور الذي و . الشواءأو تناول القهوة أو الشاي  شربو

ميكن أن نشري يف هذا املقام و اللباس واللغات،عالميت يقصد هذا احلي من خالل 
 نيإىل الباكستانيو 30الصينيتني (Huis)وي و(Ouighours)إثنييت ويغورإىل 

 . والعرب واألتراك واألفارقة
الوافدين من بدان العامل أحد أهم متطلبات التّجار سان ماوشو يوّفر حي كما

ويبدو ، يإلسالموتعاليم الدين ايف األكل احلالل الذي يتالءم  ةواملتمثل سالمياإل
مشاكل  يف ظلار الزوار غاية يف األهمية خصوصا توفري هذه الضرورة بالنسبة للتّج

تتناسب املعامل الثابتة للحي مع  .طروحة حبّدة يف الصنياملالتواصل اللغوي 
 18املستوردين الذين ال يقضون سوى فرتة قصرية ترتاوح ما بني بعض  انتظارات

د جنسية ترتّد لكلو. ساعة يف هذه املدينة من أجل القيام بأعمال اجارية 31و

                                                                                                                                   
30 Les Huis, près de 10 millions, comptent pour la moitié des Musulmans chinois. 
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بة للعديد من اليت تعترب أماكن للتواصل بالنس فنادقها ومطاعمها ييووعلى 
ففي هذه املطاعم، وحتى يف صالونات احلالقة اليت ال متثل يف  املستوردين الزوار،

برام العقود من أجل إاستثناء، يتواعد الزوار من أجل تبادل املعلومات، أو ذلك 
فإّن معظم العّمال  ،أو املطاعم صينيا أو أجنبياوإذا كان تسيري الفنادق . ةالتجارّي

. املشرتكة هي العربيةلغة تداوهلم و، 31(وي و،ويغور)نومسلم نوصيني
 ييوولنشاطات اليت تشهدها مدينة منوذج معّبرعن اهو  ماوشوحي سان و

املهاجرون اجلدد يف كل ار الزوار ول منوذجا لعامل مصّغر يلتقي فيه التّجاليت متّثو
 .هذه املدينة أحناء

 صورة سياحية حلي مطاعم املسلمني يف ييوو" احلي الغريب": 3صورة 

 .1025 أوتبليز، :ملصدرا

 

                                                                                                                                   
31 Allès, É. (2011), « Choses vues à Yiwu », in Outre-Terre, n° 30, p. 411-412. 
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 واملصريني نييحالة اجلزائر: مسارات املقاولني العابرين للحدود

ات من إىل نهاية سنوات التسعين ييوومدينَةالتّجار اجلزائريني يعود اكتشاف 
يف هذه   تهأوجد مكتب اجاريالقرن املاضي، وقد أسهم يف هذا احلضور بروز 

 امتّثل دور هذو قد(.والية سطيف)املدينة شخصيات رائدة من مدينة العلمة 
املكتب يف مرافقة التّجار اجلزائريني خالل اتصاهلم باملمولني املتواجدين يف أسواق 

ار واملشاركة يف عمليات التفاوض بني التّج اجلملة، كما كان يتكفل بدور الرتمجة
السلع بإمتام املعامالت اجلمركية ووثائقها، ويراقب نوعية  كان يتعهدولني، واملمّو

احلاويات بغية  ويتابع عمليات شحنها يف ،ومدى امتثاهلا للمواصفات املّتفق عليها
أمام املالي دور الضامن  املكتبيلعب ، كما تها األخريةهظيم نقلها حبرا إىل وجتن

 .   نني الصينني فرتة آجال دفع مثن السلعاملمّو
أول  استطاع أحد وكالء الشحن اجلزائريني من مدينة العلمة أن ينشئ وقد

اللبنانيني والسوريني، ومطعم يف هذه املدينة على شاكلة مطاعم املصريني، 
ملطعم يف البداية تسمية اختذ هذا او. واألتراك املمثلة للجاليات األكثر حضورا

ليستقر يف األخري  ،"طاسيلي"، ومحل بعد تغّير ملكية املطعم اسم "سيةاألندل"
ما يف التكفل بالتجار لقد لعب هذا املطعم دورا هاو ."البهجة"على تسمية 

الوحيد اجلزائرّي املطعم هذا ، أغلق 1022، لكن ويف ييوونة يداجلزائريني الزوار مل
مل و،يقع فيهالذي  ال إعادة التهيئة العمرانية جلزء من احلّيبسبب أشغ أبوابه

-بسرعة–استطاع اجلزائريون  ،ومع ذلكيفتح أبوابه منذ ذلك التاريخ، لكن 
 بالقرب من املطعم نفسه من خالل التوافد على حمّل التقائهمإعادة تشكيل أماكن 

 ."الشارع الغريب"للوجبات السريعة وفندقني صينيني مقابل 
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 "احلي الغريب" ساحة يف: 4صورة 

 .1025 ، جويليةبلقيدوم:املصدر

يف الواقع يعكسه  تزايد عدد التّجار اجلزائريني املهتمني باألسواق العامليةإّن 
  71000تعدادهم املسجل على مستوى مصاحل اجلمارك اجلزائرية والذي بلغ 

، 32مصدرها الصني من املنتوجات املستوردة غري الغذائية%80فـ مستورد،  تاجر
يبلغ مداه فرتة تنظيم املعارض ام السنة، وعلى مدار أّي ملحوظ هاتواجدهم في

ختتلف فرتات إقامة املستوردين اجلزائريني يف الصني، ولكن و. الكربى يف الصني
ذلك ال يتجاوز يف الغالب عشرة أيام، وهي فرتة غالبا ما ختّصص ملعاينة 

 بعض األحيان تصل إىل معاينة السلع احملّملة املنتوجات وتقديم الطلبيات ويف
 ار املستوردون الذين يقصدون الصني ألول مّرة على عناوينيعتمد التّجو. للشحن

بالصني من  حمّددة مسبقا، ويضمن هذا التقليد التكّفل بهم منذ حلظة نزوهلم
 .طلبياتهم من جهة أخرى جهة، ويسّهل عليهم تقديم

الشحن اجلزائريني يف الصني ارتفاعا ملحوظا على الرغم الء كما يشهد عدد وك 
ما دا، فبعدمن صعوبات إحصاء عددهم بدقة، كما تعرف أصوهلم اجلغرافية تعّد

مالمح جديدة لشباب الراهن ، يقدم املشهد فقط  كان الرواد من مدينة العلمة
                                                                                                                                   
32 Voir : http://www.douane.gov.dz/Evolution%20des%20indicateurs.html 
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واليات قادم من  هويقّلد الرواد وميارس النشاط نفسه و( تعدادهم يعد باملئات)
منطقة القبائل  أو من، (سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة)الشرق اجلزائري 
يف شكل  للظهوروكالء الشحن اجلزائريني بوهذا الوضع يدفع ،33واجلزائر العاصمة

تواجدة يف الصني والقادمة من مجاعة مهنية مهمة على غرار باقي اجلماعات امل
 . تركياو ولبنان مصر

اجلماعة وكالء الشحن الدائمة يف الصني إىل وجود نوعني من  34حييل تصنيف
ميثلون فئة الرواد  ،كبار وكالء الشحن، عددهم عشرون وكيال: الفاعلني هما

الذين بدأوا نشاطهم مع بداية سنوات األلفني، خيتصون بصفقات االسترياد 
لون يدا شّغار اجلزائريني، وُيالكربى حنو اجلزائر وهلم عالقات مع كبار التّج

أّما الفئة (.أحد األقارب أو األصدقاء)عاملة حملية و أيضا شبابا قادما من اجلزائر 
بدأت تتوافد منذ سنتني ، عددها معتربوحديثة العهد بهذا النشاط فهي الثانية 
ديد من اجليل اجلهذا  شرعو .اجملاللتجّرب حظها يف هذا  على الصني أو ثالٍث

 مستغال ،رغم حّدة املنافسة السوق ضمن هذه التموقعوكالء الشحن الشباب يف 
قدم هؤالء الشباب  لقد .ارتفاع حجم املبادالت التجارية بني الصني واجلزائر

 (و إخوتهمفهم إّما أبناؤهم أ)الذين تربطهم عالقات القرابة مع املستوردين 
ن أحد تعلموا مهنة وكيل الشحن مما بعد  ىل الصنيبطريقة مباشرة من اجلزائر إ

 Kuala رأو كواالالمبو( الصني) Guangzhou قانغزهو يف األقارب املستقرين

Lumpur (ماليزيا .) 
يف الصني تبعا السرتااجية غايتها وإقامتهم د هؤالء الشباب استقرارهم جيّس

باحلصول على حضور دائم يف الصني، ويشتغل هؤالء السماح للمؤسسة العائلية 
ويف الغالب هم من )بطريقة غري رمسية مع أحد وكالء الشحن الصينيني 

املرتمجني الذين سبق هلم االشتغال عند أحد وكالء الشحن اجلزائريني، والذين 
نهم ويف انتظار تكوي( أسسوا مكاتبهم اخلاصة بعد تعودهم على الزبائن اجلزائريني

مع أحد كبار وكالء الشحن اجلزائريني، يشتغلون ، أو قائمة من الزبائن الدائمنيل
 .يحلسابهم اخلاص وبدون تصريح رمس همالعشرات من نشاطبينما نسجل 

تنقل التّجار ويضمن التسليم دهم يسّهل احلضور الدائم لوكالء الشحن وتعّد إّن
                                                                                                                                   

 .500 العديد من املبحوثني أكدوا لنا يقينا أن تعدادهم هو 33
يعتمد هذا التصنيف على املعطيات اليت مّت انتقاؤها عن طريق املقابالت املفتوحة و شبه املفتوحة خالل  34

 .1025و 1021الفرتة املمتدة ما بني
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السريع للطلبيات اليت ميكن تقدميها بواسطة اهلاتف فقط، كما يضمن لعب دور 
 . املسّهل املالي

صة يف وكاالت أكرب مجاعة مهنية متخّصيشكلون  الذين ،املصريونأّما 
مصر سنة  تصنف وقد .ييوومبدينة اجملال يف هذا من األوائل فيعتربون  ،الشحن
مالمح ال تكاد و، املدينة حنو البلدان العربيةمن هذه أوىل وجهات التصدير  1022

هذه اجلماعة املهنية ختتلف عّما مّت تسجيله عن مجاعة وكالء الشحن 
لقد فتح املصريون اجملال أمام  .تعّدد مساراتهمعهم ومن حيث تنّو اجلزائريني

يشهد و" الشارع الغريب"ترمجه تواجد سبعة مطاعم يف حي  ازدهار نشاط هام
ني بل يفقط التّجار املصرال تستقطب هذه املطاعم ". املائدة" سبق مطعم على هذا ال

ون على هذه املدينة والذين ال جيدون مالذا لبقية العرب الذين ميّرأيضا تعترب 
وهذا التوصيف ينطبق  ،"وطنيةال" همسوى هذه احملالت لتغطية غياب مطاعم

 .   على اجلزائرينيأيضا 
ذين سبق أن كانت هلم رواد التجارة الدولية الة من املطاعم املصرّي ومسري
اخلليج العربي قبل أن يربطوا عالقات واتصاالت دول إىل أوىل هجرة اجربة 

مع  ييووباخلصوص إىل مدينة و ،مبواصلة مسار اهلجرة إىل الصنيمسحت هلم 
 املطاعم املصرية فئتان، فئة سبق هلا هذه يمسري إّن .بداية سنوات األلفني

 ييووقصدت  وفئة غالبةقليلة، وهي  ييووممارسة املهنة نفسها قبل االستقرار يف 
بسبب صعوبات إّما النشاط  ريأجربت على تغيو بهدف ممارسة نشاط التصدير

يز للعمل يف ظل املنافسة الشديدة، أو بسب ارتفاع هامش الربح احلصول على ح
ستقرار يف أماكن العمل عدِم اال الُةحمهنَة مسّير املطاعم  طبعوي. العائد من املطاعم

ثّم يفسح  ،ربعسنوات إىل أ دة ثالثمليبقى يف احملل  ويف املسارات املهنية ، فهو
يواصل النشاط نفسه أو يبيع احملل، ويف بعض اجملال ألحد أفراد عائلته ل

من تصنيف املطعم  الرفعحتديثه بغية أبوابه من أجل  األحيان يغلق املطعُم
 .ى اخلدمات فيهن مستووالرفع م

نفي ال ت الاحل هولكن هذ ،على يد عاملة صينية ييووة يف تعتمد املطاعم املصرّي
ري هذه املطاعم فبعض الشباب املنحدر من عائالت مسّي ،وجود يد عاملة عائلية

كانت لقد . للعمل يف املطعم ييوو بااجاهغادر ألول مّرة القاهرة أو دلتا النيل 
تأشرية الاجربة هجرة هذا الشباب يف الوهلة األوىل مؤقتة، استعملت فيها 

ها يف هونكونغ كانوا جمربين على اجديد وقد ،"لغرض زيارة الصني"السياحية 
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منذ بداية  ييووني إىل مدينة املصرّيدفع ارتفاع عدد الوافدين . كل ثالثة أشهر
اعتمادا على قرض من ، بهم ةخاص مقاٍهالتوّجه إىل إنشاء مطاعم أو إىل  1005

 .يف مواصلة النشاط نفسه منهم على الرغم من فشل البعضأحد األقارب 
اليت تشهد ارتفاعا يف عدد زوارها  ،ييووون األوائل مدينة املصرّي اكتشف

. عرب قنوات خمتلفة ،األلفني يف نشاطها التجاري العاملي منذ سنوات اوتزايد
الذين جنحوا يف تغيري هاجرين إىل اخلليج العربي املم من العديد من هذه الفئة ه

    ف الفرص اكتشمنهم  البعض اآلخر. تية العابرة للحدودنشاطهم إىل املقاوال
         كان يقتين سلعهبعدما ، يف جمال نشاطهم التجاري ييوواليت تتيحها مدينة 

إىل الصني دفع بهذه  تهااجزء من نشاطلكن حتويل  ،من املؤسسات األوروبية
. زيارة هذه املؤسسات اجلديدةاملؤسسات إىل دعوة املستوردين املصريني إىل 

     عن طريق وسيط صيين ييووالنشاط التجاري يف مدينة  استطلع البعض اآلخر
بفعل  ًياتعرف نشاطا متناماليت  ،ارة الصينية يف مصرن طريق غرفة التّجأو ع

غري مجاعة  ييوويف ن املصريو .ارتفاع الصادرات الصينية إىل هذه الدولة
أو اليت تبدو أكثر  ،متجانسة، فاجملموعة اليت تبدو حديثة العهد بهذه املدينة

لة يف مجاعات صغرية تريد دة االنتماءات أو متشّكمتعّد ،أهمية بفضل حجمها
سواء باالعتماد على رؤوس األموال مّت  ، يف التصديرخوض غمار التجربة األوىل

 .اليت تنتمي إليها القروّيةمجعها يف إطار العائلة أو يف إطار اجلماعة 
بعد مرورهم بتجربة أولية يف  ييوواملستوردون األوائل من مصر إىل سوق م قد

اد مقارنة بفئة الرّو ،هم بذلك ال ميثلون استثناء، واالسترياد على املستوى الدولي
أّما األجيال  ؛يف جمال تسيري املطاعم يف املدينة نفسهاالذين ختّصصوا املصريني 
 فتحت هلممندرج ضمن سياق حركية واسعة  ييووالشابة فمجيئها إىل املصرية 

أمواهلا عّرضة خلسارة امل، وهذه الفئة اجملال للدخول يف عامل التصدير من الصني
يف مصلحة رواد االسترياد املصريني من  ليات شراء عشوائية تصّبأثناء قيامها بعم

العديد من  ييوويتعايش يف . كبار املستوردين ةالصني وتدفع بهم للتحّول إىل خدم
اليوم هو بداية التشّكل  نالحظهأجيال املستوردين ووكالء الشحن املصريني، وما 

 .بعضمن بعضها ستفيد هرمي بني هذه اجملموعات اليت ي لتمايزالتدرجيي 
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؟واجهة جتارية شاملة : ييوومدينة 

طريقة التداخل بني عن كاشفة يف العامل بأسره مدرسة  ييوومتثل مدينة 
مسار لو نظرنا إىل و. دافعة حتى وإن بدى البعض منها متناقضا ديناميكيات

االقتصادي لوجدنا أّن سياق التحّول " من األعلى"السوق  -ل هذه املدينة تشّك
فبوادر بعدها ، ات من القرن املاضي معلوملربالي الصيين منذ سنوات السبعينال

   ، 1002لتجارة يف ل العاملية نظمةاملالدولي كان قبل انضمام الصني رمسيا إىل 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، )على الرغم من وصمها من املؤسسات الدولية 

بسبب دورها يف انتشار السلع ( ية، االحتاد األوربيالواليات املتحدة األمريك
البلدية، : أهم هذه املؤسسات اليت كان هلا دور يف بروزها العاملي هي. املقّلدة

 .غرفة التجارة وسلطة تسيري أسواق املدينةو
تتيح  هذه املدينة لوجدنا أّن" من األسفل "ييوومسار تشّكل أّما إذا نظرنا إىل 

للشبكات اليت نسج مالحمها  خلفيةالجغرافية لجمال النظر  -ضمن حركتيها-
س جديدة ملالحظة يمتثل مقاي -واليت كّونت طرقا حقيقية ،لفاعلنياآلالف من ا

تضمن تصريفا سلسا للسلع اليت و -الطبيعة غري املتواصلة للمجال اإلقليمي
      ،القانونيةالتشريعات أو  ،باحلدود اجلغرافيةالتجارية ضمن سياق حمكوم 

يتطلب فهم هذه الشبكات املعّقدة القيام بعملية . واجز ذات توّجه محائيحب وأ
لعناصرها وتفكيك ألشكال تداخل مضامينها املبنية وفق تضامن مجاعاتي حتديد 

 .ات ثقافية ومنطق اقتصادي للعوملة من األسفليوطائفي، ووفق مرجع
ة على مستوى أماكن معتادة مثل املقاطعة د هذه الشبكات اخلفّيتتجّس

الشارع : "اليت حتمل تسمية مزدوجة هيو ييوواملتواجدة يف  07االقتصادية رقم 
التسمية األوىل ف ،هاتان التسميتان للمكان تشريان للحي نفسه". املائدة"و "الغريب

جاءت مببادرة من السلطات البلدية اليت حاولت استحداث حي سياحي متعّدد 
عمرانية ملقاطعة ، أّما التسمية الثانية فتحيل إىل االنتاج احمللي للرتفيهص ّصخم

، وبني هذين املنطقني،  تتواجد املطاعم العربية ذات نشاط عابر للحدود الوطنية
منذ مدة جماالت نشاطه يف  تالذي حّدد" الشارع الغريب"بشكل واضح يف 

 . لصينيني واألجانبمستهدفا يف ذلك االرتفيه 
 ،دا جزئيا منفرداتواجد اجلماعة العربية ذات املالمح الطائفية تواجال يعترب 

وحيوية نتيجة  ااملدينة تشهد نشاطففقط،  "الشارع الغريب" وال يقتصر على
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قد ل. نيساهم يف صناعاتها فاعلون آخرو ،ةر السريع للتبادالت التجارّيالتطّو
 ،الواليات املتحدة األمريكية ار منلتّج اشهدت املدينة نفسها قبل ذلك تواجد

 األتراك واإليرانينيمثلما فعل بعض  ييوويف  ارستقراالعمد إىل والبعض منهم 
 .األفغانو

ملدن اة وألماكن التجارّياتسيري امليدانية يف أشكال م التجربة حمليا، تتحّك
، كما أّن كثافة املبادالت وهذه العملية غري مرتوكة للعفوية .ذات اإلشعاع العاملي

التجارية يف أسواق البيع باجلملة ال تتأثر بفعل األزمات بل ترتفع، فما تقرتحه 
ضيافة بالنسبة لكل القادمني إليها من خمتلف أحناء ظروف استقبال ومن  ييوو

 -املهاجر إىل السائح -علن أيضا على تغّير يف مالمح زوارها من املقاوليالعامل 
وبفعل  ،الرمسيرمسي وغري الل تساحمها مع أشكال التبادل التجاري التاجر بفع

 . االرتباط املوجود بني التنمية االقتصادية والتنمية العمرانية احمللية
مرور حتّول حمطاتها التجارية وأسواقها إىل حمطات دائمة بعد  ييووتعرف 

اليت تشهد أيضا  ،التجربة دعامة هذه  .من تواجدها يف املدينة سنة مخس عشرة
احلّس املقاوالتي  ويذ( سنة 75-11)فئة الشباب  ،سيا الشرقيةآعا يف توّس

لالستقرار يف هذه املدينة، فتوّفر السكن والعائدات املعتربة اليت يستفاد  ينواملستعّد
هي قيمة عمولة كل عملية مبادلة  (%1.5)منها أثناء كل عملية اجارية للتصدير 

، وباحلصول على موقع يف اجملتمع الصيين ،بكراء السكنتسمح هلم ( اجارية)
 ،خمس سنواتمنذ أكثر منا يف الصني هفنصف الفئة املستجوبة تسجل حضور

حيرص الوافدون اجلدد، على عكس . لوطنإىل اهم مل يعّبروا عن نّية العودة وكّل
منذ  م اللغة الصينية يف املدارس اخلاصةرواد السوق الصينية األوائل، على تعّل

حلظة وصوهلم، كما يتحدث املستجوبون عن وجود متزايد لعالقات زواج مع 
العراق )صراعات الشرق األوسط الصينيات، أّما أطفال العائالت الفارة من 

 الغتني العربية والصينية، كملفهم مسجلون يف مدارس جديدة تدّرس با( وسوريا
إىل مز راهلندسة العمرانية الشرق أوسطية الذي بين حديثا ي أّن املسجد الضخم ذا

.سالميبااجاه العامل العربي واإل ييوولدور الدائم الذي يتنظر أن تلعبه ا
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مسجد ييوو: 5صورة 

.1025 ، أوتبلقيدوم:املصدر

 يفسلبا  1022ر الصراعات اجليوسياسية احلاصلة يف العامل العربي منذ ّثؤُت
فة مع تبدو متكّي ها التجارّيةلياتآعلى الرغم من أّن  ،ييوواملبادالت التجارية يف 
ليت استقرار الذي تشهده شبكات التموين عدم االحالة مع اخنفاض االستهالك و

ا ومصر واليمن منذ سنوات يف كل من ليبيا وسوريدورا هاما  سبق أن لعبت
بوصفها  ييووترفع الصني اليوم راية ، ذلكمع و .ات من القرن املاضيالتسعين

 وافتتاح، إىل مدريد ييووحامل للسلع القادمة من وصول أول قطار فمنوذجا هلا، 
لمنتدى السادس للتعاون العربي الصيين احتفاال بالطريق الرئيس الصيين ل

الذي يسّير مطعما -ير من خالل مثال التعاون بني الصني واألردن للحر ةاجلديد
ما واجهتان لتكثيف العالقات اليت اجمع بني الصني وباقي أحناء ه -ييوويف 

 .العامل وخصوصا العامل العربي

فؤاد نوارترمجة 
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